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Diplomová práce Martiny Neradové se zabývá zhodnocením tvorby Salmana 

Rushdieho, vymezením jeho místa v britské literární tradici a překlady jeho děl z pera Pavla 

Dominika. První část se zaměřuje na zdroje Rushdieho tvorby, definuje postkoloniální 

literaturu a zařazuje autora mezi tzv. migrantskou/diasporickou literaturu, která se pohybuje 

na pomezí kultur, vykazuje rysy kulturní hybridity, ale také řadu styčných bodů s postmoderní 

literaturou obecně. Pozornost je věnována vícejazyčnosti a dále významu a recepci Rushdieho 

díla. Druhá část se zabývá Dominikovými překlady Rushdieho románů. Najdeme v ní 

charakteristiku jednotlivých románů, která je však založena na shrnutí obsahu. Překlad je 

nejprve nahlížen z pohledu ideologie (Lefevere, Bassnett): Neradová poukazuje na to, jak 

vzniká globální kánon literatury, založený na prestižních oceněních udělovaných 

v angloamerických zemích (především Velké Británii a USA). Přední roli v tomto kánonu 

sehrává angličtina a kosmopolitní zaměření. Tato tendence sice může vytlačovat kvalitní 

autory tzv. třetího světa, kteří píší místními jazyky (někteří kritici vyčítají Rushdiemu 

přílišnou vstřícnost vůči západní estetice a následnou odcizenost od vlastního národa), nedá se 

však zastavit, ani ignorovat. Neradová upozorňuje na to, že česká nakladatelství rovněž 

podléhají onomu globálnímu vlivu a při výběru překladů se řídí angloamerickými recenzemi a 

ohlasem. Na doslovu Pavla Dominika k prvnímu přeloženému románu Hanba Neradová 

demonstruje vliv vnějších okolností na recepci díla - konkrétně ukazuje, jak je Dominikův 

doslov, a tedy i vyznění Rushdieho díla, poznamenáno polistopadovým étosem. Diplomantka 

se nakonec zaměřuje na problematiku překladu, a to především z hlediska vicejazyčnosti -

upozorňuje na obtížný převod "zpět" do hindštiny a nastiňuje výhody a nevýhody překladu do 

češtiny. 

Hlavní problém této diplomové práce vidím v jisté odvozenosti a minimálnosti. Celá 

první půle a značná část druhé poloviny je založena na zpracování sekundární literatury o 

postkoloniální literatuře. Chybí vlastní zhodnocení a hlubší analýza Rushdieho stylu. 

Stylistická charakteristika se omezuje na nastínění stěžejních, obecně známých rysů a postupů 

(magický realismus, palimpsest, vícejazyčnost, aluze, slovní hříčky apod.). Diplomová práce 

se sice v zásadě dobře čte, ale zdá se být předstupněm ke konkrétnější analýze autorova stylu 

a překladů jeho děl, na kterou čtenář jakoby neustále čeká. Zcela zbytečné se zdá například 



zařazení podkapitoly o vícejazyčnosti v historickém kontextu české literatury - role češtiny 

v národním obrození ajejí vymezování se vůči němčině jsou notoricky známé, s tématem 

práce souvisí okrajově a daly by se shrnout do jedné věty. Diskuse o exilové literatuře je 

naopak relevantní, a neměla by tedy působit jako další povšechný úvod, nýbrž měla by být 

vztažena k problému převodu Rushdieho textů - podobně jako Škvorecký může i Rushdie 

ztěžovat čtenáři, který nemá patřičné znalosti jiného jazyka, pochopení textu. Jako příklad 

obecnosti (nedostatku konkrétnosti) diplomové práce lze uvést například skutečnost, že se 

v samotném závěru zpětně dozvíme (str. 53), že diplomantka uvedla některé z množství 

.intertextuálních" (sprá\>'ně o~ ÍRt@rt€lKtoV)'ch) odkazů, jako jsou Plechový bubínek a 

mýtus o Orfeovi a Eurydice, které prostupují Rushdieho romány. Neradová sice zmiňuje, že 

literární vědci často přirovnávají Děti půlnoci ke Grassovu Plechovému bubínku, onu zmínku 

o Orfeovi a Eurydice však v samotné práci nenajdeme: Neradová pouze poznamenává, že 

Zem podjejíma nohama je plná aluzí na řeckou mytologii. 

Celá diplomová práce čítá necelých 52 stran textu (celkem 58 se vstupními stranami a 

bibliografií), které možná odpovídají předepsaným normo stranám, nemohou však zastřít fakt, 

že zahrnují i úvod, závěr a resumé /a navíc časté opakování či shrnování obecných principů. Z 

toho konkrétní analýza překladů se odehrává na 12 stranách, tvoří tedy zhrubajenjednu 

čtvrtinu. Diplomantka si klade za úkol hodnotit šest přeložených románů Salmana Rushdieho, 

o nichž je známo, že nejsou zrovna kompaktní. Bylo by záhodno, kdyby si pro analýzu kromě 

obecné charakteristiky děl vybrala jeden román a podrobila ho hlubšímu a konkrétnějšímu 

rozboru. Diplomová práce by tak nezůstala na povrchu a závěry by byly specifičtější a 

průkaznější. Neradová totiž dochází k závěru, který je nasnadě: že v případě převodu románů 

Salmana Rushdieho jde vlastně o překlad "překladu", což může překladatelovu práci usnadnit, 

protože mu umožňuje podle autorova vzoru zařazovat vnitřní vysvětlivky. Na druhé straně ale 

dochází i k nepřeložitelnosti mnohých mezikulturních odkazů, a to díky vzdálenosti kultur, 

odlišným presupozicím a rozdílným jazykovým systémům. Diplomantčina dvanáctistránková 

překladatelská analýza se opírá o ukázky překladu "třetí kultury", slovních hříček, rýmovaček 

a vlastních jmen, které vybírá ze všech přeložených románů. Tento vzorek je, jak už bylo 

řečeno, s ohledem na rozsah Rushdieho tvorby nepatrný a není znám ani klíč k tomuto 

výběru. Na str. 50 věnuje Neradová půl odstavce (l) překladatelově invenci a práci s idiomy. 

Celkově se ale při hodnocení překladů Pavla Dominka odvolává spíše na překladatelovu 

pověst, než aby její kvality prokázala. U ukázky na str. 38, kde Dominik překládá "I divorce 

thee" jako "Rozvádím se s tebou", se nepozastavuje nad moderností překladu, který 

neodpovídá originálu. Na str. 39 zcela přehlíží neobratnou tautologii "Jejím nejčastěji 



vyslovovaným úslovím", která na první pohled působí jako jasná interference (za anglické 

"Her most repeated saying"). Diskutabilní je možná i překlad Rushdieho "borne across" jako 

"převeden na druhý břeh" (str. 9). 

Další slabinou této práce je diplomantčin vlastní, mnohdy problematický překlad 

citované kritické literatury. Hned v samotném začátku (str. 8) Neradová cituje z rozhovoru 

s Rushdiem: " ... ta díla západní literatury, s nimiž se ztotožňuji, jsou nakonec odvozená ze 

způsobu, jakým psal Cervantes ... Proto se mi zdá, že pokud jde o mé psaní, je to mimo jiné 

způsob, jak uzavřít kruh." Výrazy "ze způsobu, jakým", "pokudjde o" a "způsob, jak" znějí 

nadmíru nepřirozeně - spisovatel by česky řekl něco jako "ta díla ... vycházejí ze 

Cervantesovy tradice" (nebo "vycházejí z toho, jak psal Cervantes") a "Proto si myslím, že 

mé psaní je jakési uzavírání kruhu". Neradová pro jistotu cituje i anglický originál, což je 

možná na místě u termínu "fantasy", ale v jiných případech pro ně není důvod ("in between", 

"is translated into"). To se týká i onoho "completing the circ1e", což Neradová následně 

překládá jako "uzavřeni kruhu" - tentokrát nesprávně volí vid. Nejenže je psaní nedokonavý 

proces, spisovatel může na tradici pouze navazovat, a tím j ej í pomyslný kruh uzavírat, nikdy 

ho však nemůže uzavřít. Takové uzavření bylo by proti Rushdieho pluralitnímu, 

postmodernímu chápání skutečnosti. 

Neradová by také měla vysvětlit, proč používá kontroverzní termín "orální narativ" a 

slovo "narativ" vůbec a jak jej ckfinuje. Čtenář nabývá zbytečného dojmu, že anglické 

"narrative" - vyprávění - je nějak přiznakové. Zdá se, že diplomantka zapomíná, že naše 

moderní literatura vyrostla na podobných kořenech ústního podání. Kdyby Neradová 

konzultovala české likrárněvčdn0 příručky, dozvěděla by se, že Rushdie vychází z ústní 

vypravěčské tradice (oral tradition, oral narrative). Také by bylo záhodno, aby při první 

zmínce psycholingvistického jevu "střídání kódů" ("code-switching", str. 15), termín 

vysvětlila a nenechala na čtenáři, aby jej vyrozuměl z kontextu či posečkal do str. 16., až 

dojde na Marešovu dci'inici ve smyslu ,Jazykové oscilace". Drobné pravopisné chyby ("s 

[sic.] časových důvodli" na str. 4 a interpunkci) jsem si dovolila vyznačit tužkou přímo do 

textu. 

Na diplomové pr~'lci je třeb~l ocenit, že diplomantka musela pozorně pročíst šest 

Rushdieho rozsáhlých, obtížných románů a šest překladů, ačkoliv toto pozorné pročtení 

konkrétně neprokázala. Práce mLlže sloužit jako úvod k problematice postkoloniální literatury 

a ke kontroverznímu dílu Salmana Rushdieho pro odbornou veřejnost a čtenáře, kteří nečtou 

anglicky a nemají přístup k angloamerické kritice a postkoloniálnímu diskursu z první ruky. 



Závěr: 

Nejsem si vědoma ničeho, co by bránilo připuštění této práce k obhajobě. Vzhledem 

k uvedeným problémúm týkajícícll se rozsahu i obsahu navrhuji hodnocení známkou velmi 

dobře až dobře. 
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V Praze dne 13.9.2010 Šárka Tobrmanová-Kiíhnová, D.Phil. 


